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 طبایع تعدیل و شناخت

 مقدمه

اخالط »اً ها را اصطالحنآ، بنا نهاده شده است، که مالکان بدن هستند. چهارگانهی طبایع بنابر روایات، بدن بر پایه

ت خلط ز این جهباشند. ا، یعنی: آتش، هوا، آب، و خاک مینامند. این اخالط، معادل همان عناصر اربعه، می«اربعه

ز چهار آیند. زیرا؛ خون انسان اترکیبات خونی به حساب می شوند که در خون جاری هستند، و جزءنامیده می

از  رتیب، واند که به تها با توجه به وزنشان، روی هم قرار گرفتهبخش، و چهار طبقه تشکیل شده است. این بخش

. cc1سودا،  ، وcc49، بلغم، cc49، دم، cc1خون، برابر است با: صفرا،  cc100باال به پائین، و با توجه به مقدارشان در 

، ین طبایعکنند. صحت و سالمتی بدن بر تعادل ای خاصی را در بدن انسان ایفا میهر یک از این اخالط، وظیفه

، و آیدمی ها شده، و به دنبال آن سالمتی بوجودواقع شده است. متعادل بودن این اخالط، موجب هماهنگی اندام

گردد. ی آنکه دارای عالئم مشخصی است، باعث بیماری میافزایش یا کاهش هر کدام از طبایع، یعنی غلبه

 اشت.دطبیعت طبایع به این شکل است که، با همدیگر کارآیی دارند، و هیچکدام بدون دیگری کارایی نخواهد 

خلق نمودم آدم »در تورات )اصلى( درباره خلقت حضرت آدم علیه السالم، چنین آمده است که خداوند فرموده: 

و آن چنین بود که  ا و ترکیب نمودم جسد آنها را از چهار چیز، از رطوبت، خشکى، گرمى، و سردى.و فرزندانش ر

هر جسدى از خاک است و رطوبت آن از  را از خاک و آب و نفس و قرار دادم در او روح را. خشکى آفریدم آدم

او نیز چهار طبیعت را در بدنش آن از روح، و پس از خلقت اولیه  آب و گرمى آن از قبل نفس و برودت و سردى

مقرر داشتم که مالک و قوام جسد بآن وابسته است، و قوامى ندارد جسد مگر باذن من و استقامت و توانائى 

ندارد بدن مگر بآن چهار طبیعت، و هر یک از اینها بدیگرى مربوط و محتاج است که بدون وجود آن دیگرى 

ماید(، و آن چهار طبیعت عبارت است از: سودا، صفرا، خون و بلغم، و هر تواند کار کند )و بوظیفه خود عمل ننمی

ها قرار دادم، که جایگاه یبوست و خشکى در سودا است، و جایگاه رطوبت  یک از آن چهار چیز را در این طبیعت

 1«.... در صفرا، و جایگاه حرارت و گرمى در خون، و جایگاه برودت و سردى در بلغم

 

 )سودا و صفرا(، در بدننقش مِرّه 

های بدن، مانند نقش مرّه در بدن، مانند نقش زمین برای ساکنان اوست. کارائی کمّی و کیفی تمام اعضا و دستگاه

های بدن، بر آن استوار است، دستگاه عصبی، دستگاه گوارش، دستگاه تناسلی، دستگاه تنفسی، و دیگر دستگاه

فرماید: گیرد، زیرا در روایت میهای بدن تحت تأثیر قرار میا و دستگاهپس اگر مرّه بلرزد، کارائی تمام اعض

 2«.لرزدمرّه، مانند زمین است، اگر بلرزد، تمام آنچه روی آن قرار دارد، می»

 شود:هایی که بر اساس افزایش هر طبع بر شخض عارض میبرخی از بیماری

شود که و بیهوده می باعث انجام کارهای سفیهانه ی آنشود، و غلبهفزایش گرمی بدن سبب عصبانیت میا -1

 یکی از آنها بیش فعالی است.

شود( و در کند و عصبانی نمیشود )این فرد عجله و شتاب نمیخیالی می افزایش سردی بدن سبب بی -2

 شود.صورت غلبه سردی باعث حماقت و خل شدن و انجام کارهای مشکوک، مکث و تردید در کارها می

                                                           
  239 و 238ص النص؛ مسترحمى؛ ترجمه الشرائع؛ . علل1
 332ص  النص؛ مسترحمى؛ ترجمه الشرائع؛ . علل2
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 شود.زایش خشکی بدن سبب قساوت میاف -3

شود )تواضع و افتادگی بیش از اندازه و در همه افزایش رطوبت بدن باعث نرمخویی تا حد خوار شدن می -4

 حاالت بعلت رطوبت بیش از اندازه است(.

نرم باشد،  شود، در جاییکه بایدنکته: در صورتی که تعادل مزاج واقع شود، در جاییکه باید قاطع باشد، قاطع می

 کند.شود و در عین مصمم بودن با تدبیر، بردباری، حلم و عقل کار مینرم می

 

 تعدیل طبایع بدن 

ها مفید است. )البته برای شود، و برای تمام بیماریها میانجام کارهای زیر باعث تعدیل تمام طبایع و مزاج

 د دارد که به بحث غلبه طبایع مراجعه شود(:درمان هر کدام از طبایع، بصورت جداگانه نیز درمانهایی وجو

 شود(.خوردن انار )نوعی انار سورانی که در شمال بغداد یافت می -1

 خوردن خرما )نوعی خرمای نارس پخته( -2

توان خشک کرد و بصورت پودر هر شب استفاده کرد یا در بنفشه را )که فصل آن اواخر اسفند است(، می -3

 یرک که شبیه بنفشه است مضر است.غذا ریخت، ولی گیاه پن

 خوردن کاسنی بصورت تازه یا خشک شده آن را هر شب یک قاشق مصرف کرد یا در آش و سوپ ریخت. -4

خوردن بادمجان، بصورت مداوم خصوصاً سرخ کرده آن با روغن زیتون اصل، علت ضرر امروزه مصرف  -5

 ه ضرری ندارد.بادمجان، نوع روغن آن است و گرنه خود بادمجان هیچگون

 در تقسیم دیگری؛ ریح نیز جز یکی از طبایع شمرده شده است: خون، بلغم، مرّه )صفرا، سودا(، ریح -

ست. چهارم بدن هستند و نباید کمتر یا بیشتر شوند چرا که باعث بوجود آمدن بیماریهر کدام از طبایع یک  -

شود مانند رود و بعد تبدیل به بخشی از خون میشود، سپس به سمت کبد مینرم می غذا در معده آسیاب و

رسد تا در کل بدن پخش شود، سپس زواید خون به سمت اندام مربوط به خود ها، خون به بدن میرودخانه

در  ریزد وها میشود که به رودهرود تبدیل به صفرا میروند، آنهایی که از جنس صفراست به کیسه صفرا میمی

ست. و آنهایی که از جنس سوداست به طحال، و آنهائی که از جنس رطوبت و آب است، به عمل هضم غذا موثر ا

 رود. سمت مثانه می

 اعضای بدن به صورت جداگانه دارای مزاج خاص نیستند. -

ی طبایع نیستند، مثالً اینکه در طب سنتی مطرح داخل در عالیم غلبهعالیم دیگر طبق مبانی طب اسالمی  -

 فالن غلبه طبع را دارد، طب اسالمی این مطلب را قبول ندارد. است فرد الغر
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 عالئم و درمان غلبه طبایع چهارگانه )دم = گرم و تر( -1

 

ز ا، یکی «دم. »ی خون است. و نمود بیشتر آن، در فصل بهار استسالگی بدن معموالً در غلبه 15از بدو تولد تا سن 

 فرماید: طبایع چهارگانه، و از مالکان بدن است که بدن بر آن استوار است. روایت می

یا بن رسول »الرّشید )از خلفای عباسی(، وارد شدند، هارون گفت:  حضرت موسى بن جعفر علیهما السّالم بر هارون

کند، و باید با بایع چهارگانه براى من مطالبى بفرمائید! حضرت فرمودند: باد، پادشاهى است که مداوا مىاللَّه! درباره ط

اى است بدهکار، که چیزی جلودار آن نیست، و چه بسا برده که موالى خود را بُکُشد، ، بردهآن مدارا کرد، و خون

کند، و مرّه )صفرا و سودا(، همچون زمینى راه باز مىبلغم، دشمنى است قوى، از هر سو او را ببندى، از سوى دیگر 

 3«.لرزداست که اگر بلرزد، تمام آنچه رویش قرار دارد، می

 ی زنگی، تعبیر شده است، که کنایه از چند معناست: در این روایت از خون، به بنده، و بنده

یکلی های قوی هنکنند. اینها انساپوستان هستند که زیر خط استوا زندگی می ای از سیاههای زنگی، طائفه. بنده1

ز ، هیچ چیهاکنند و تحمل کارهای سخت را دارند. خون هم مانند این بندهشوند، زیاد کار میهستند، خسته نمی

 جلودارش نیست، و در جائی توقف ندارد و قدرت نفوذ به تمام اعضای بدن را دارد.

ی زنگی، هابنده اند و درک و شعور پائینی دارند، خون هم مانند اینی زنگی، از نظر فرهنگی، عقب ماندهها. بنده2

فید مهر، چیز کند یا زکند که دارو حمل میکند و برایش فرقی نمیدرک و شعور ندارد، هر باری را با خود حمل می

 کند و یا مضر.حمل می

 دن است.رسانی به تمام اعضای ببه اربابشان است، کار خون هم خدمت رسانیهای زنگی، کارشان خدمت. بنده3

 

 شود؟چگونه خون تولید می

 فرمایند: امام صادق علیه السالم به مفضل می

إِلَى الْمَعِدَةِ فَتَطْبُخُهُ وَ تَبْعَثُ فِی وُصُولِ الْغِذَاءِ إِلَى الْبَدَنِ وَ مَا فِیهِ مِنَ التَّدْبِیرِ فَإِنَّ الطَّعَامَ یَصِیرُ  فَکِّرْ یَا مُفَضَّلُ»

ءٌ إِلَى الْکَبِدِ مِنْهُ شَیْ بِصَفْوِهِ إِلَى الْکَبِدِ فِی عُرُوقٍ دِقَاقٍ وَاشِجَةٍ بَیْنَهُمَا قَدْ جُعِلَتْ کَالْمُصَفِّی لِلْغِذَاءِ لِکَیْلَا یَصِلَ

تَمِلُ الْعُنْفَ ثُمَّ إِنَّ الْکَبِدَ تَقْبَلُهُ فَیَسْتَحِیلُ بِلُطْفِ التَّدْبِیرِ دَماً وَ یُنْفِذُهُ إِلَى فَیَنْکَاهَا وَ ذَلِکَ أَنَّ الْکَبِدَ رَقِیقَةٌ لَا تَحْ

یَنْفُذَ مَا یَخْرُجُ مِنْهُ مِنَ رْضِ کُلِّهَا وَ الْبَدَنِ کُلِّهِ فِی مَجَارِی مُهَیَّأَةٍ لِذَلِکَ بِمَنْزِلَةِ الْمَجَارِی الَّتِی تُهَیَّأُ لِلْمَاءِ لِیَطَّرِدَ فِی الْأَ

قَدْ أُعِدَّتْ لِذَلِکَ فَمَا کَانَ مِنْهُ مِنْ جِنْسِ الْمِرَّةِ الصَّفْرَاءِ جَرَى إِلَى الْمَرَارَةِ وَ مَا کَانَ مِنْ  الْخَبَثِ وَ الْفُضُولِ إِلَى مَفَایِضَ

 4«. الْبِلَّةِ وَ الرُّطُوبَةِ جَرَى إِلَى الْمَثَانَةجِنْسِ السَّوْدَاءِ جَرَى إِلَى الطِّحَالِ وَ مَا کَانَ مِنَ

رسد، معده آن مى درباره تغذیه بدن و تدابیر نهفته در آن نیک بیندیش. غذا در آغاز به معده ترجمه: اى مفضّل

کار  کند(. آنگاه عصاره آن از طریق مجارى بسیار ریز و نازکى که مانند یک پالنده و صافیپزد )هضم مىرا مى

مجارى ریز براى آن است که مبادا چیزى خشن و غلیظ به آن راه یابد؛ زیرا کبد در  رسد. اینکنند به کبد مىمى

                                                           
  285: ص ،5ج ،(54 األنوارجلد بحار العالم و السماء كتاب ترجمه) جهان و ، آسمان158ص ؛1ج مستفيد؛ و غفارى ترجمه السالم؛ عليه الرضا أخبار . عيون3
   29: ص ،(للشبر) السالم عليهم األئمة ، طب67: ص ،3ج ،(بيروت - ط) األنوار ، بحار57 و ،56ص المفضل؛ . توحيد4
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پذیرد و با تدبیر حکیم به خون تبدیل نهایت ظرافت و نازکى است و تاب فشار و خشونت را ندارد. کبد، آن را مى

شود، بسان جویهایى که در زمین است و آب را به زیر مىشود، و از طریق عروق و مجارى به تمام بدن سرامى

گیرد. آنچه از صفراست به سوى رسانند. و مواد زاید و آلوده هم، در ظرفهاى خاص خود قرار مىهمه جاى آن مى

 5رود.کیسه صفرا، آنچه از سوداء است به سمت طحال و آنچه از ترى و رطوبت است به جانب مثانه مى

طوالنی،  از یک فرایند پیچیده و بسیار، «کندپزد و به خون تبدیل مىکبد، غذا را مى»گوید: اینکه روایت می

کَبِدَ  إِنَّ الْثُمَّده: شود، در روایت آمدهد، البته در روایت نیامده که تمام این کار پیچیده، در کبد انجام میخبر می

، مانند ی از خونپس ممکن است مقدارکند، دیل به خون میتَقْبَلُهُ فَیَسْتَحِیلُ دَماً، یعنی کبد فقط غذا را تب

، مانند از خون ها، و مقداریپالسما، در کبد ساخته شود، و مقداری از خون، مانند گلبولهای قرمز، در اطراف دنده

ون خگوید: یمها، ساخته شود، و این ساز و کار، با علم امروز که های سفید، و پالکت، در اطراف استخوانگلبول

 شود، منافاتی ندارد.ها و در مغز استخوان تولید میها، و استخواندر اطراف دنده

 

 کار خون در بدن

 رریزهاسهدایت و نقل و انتقال مواد زائد کبدی، به  -

 انتقال هوا و اکسیژن، به اعضاء و بافتهای بدن -

 انتقال ترشحات غدد  -

 بدنانتقال گرما، و در نتیجه، گرم شدن اعضای  -

 هاندامانقش اساسی در تولید گوشت و عضالت، و پرورش  -

 

 دهد؟چگونه خون، دارو را انتقال می

 پرسد:ای، امام صادق علیه السالم، از یک طبیب هندی میدر مناظره

 رود؟ در حالىدهد به سمت پاها نمىانسان دریافت کرد که آنچه را که حکیم، براى سردرد مى چگونه حواس»... 

ى که سر رود؟ در حالخورد به سر نمىپایین رفتن دارو آسانتر از باال رفتن دارو است، و آنچه براى درد پا، مى که

ن آشود، جز به سمت تر است، و همین طور تمام دواهائى که براى عضوهاى مخصوص، خورده مىبه قلب نزدیک

رسد و از آنجا م این داروها، به معده مىرود، در حالى که تماعضوی که برای آن عضو ساخته شده است، نمی

ه بگردد. چگونه داروئی که به سمت سر رفته است، به سمت پائین نرفته است؟ و چگونه داروئی که پخش مى

ى چه براسمت پائین رفته است، به سمت باالی بدن نرفته است؟ حواس، چگونه اینها را درک کرد و فهمید که آن

م کند، و همین طور تماندارد، و آنچه براى چشم است، درد گوش را ساکت نمىفایده  گوش است، برای چشم

 یه همهرسد. چگونه عقلها و حسّها اینها را فهمید، در حالى کاعضاى بدن که دواى هر عضوى به همان عضو مى

ارند، و ر دهای خونی هم، داخل گوشت قراشوند، و رگاند، و دیده نمیاین اعضا، در داخل بدن، غایب و مخفی

 نه با روی گوشت هم پوست قرار داده شده است، در حالی که نه با شنیدن، و نه با دیدن، و نه با بوییدن و

 چشیدن و نه با لمس کردن، قابل درک، نیستند. 

                                                           
 08: ص السالم، عليهما الصادق وطب النبي طب اسالم؛ ترجمه در تندرستى ، روش54 و 53ص ؛(مفضل توحيد ترجمه) آفرينش . شگفتيهاى5
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ا وضع گوییم: حکیمى که این دواها و ترکیبات ردانستم با من سخن گفتى، ما مىطبیب هندى گفت: از آنچه مى

دوا  کرد، و مجارىهای او را دنبال مىشکافت و رگمُرد، شکم او را مىداد و او مىقتى به کسى دوایى مىکرده، و

 کرد.ق مىدید، تا ببیند که این دارو کجا رفته است، و آن جاهایى را که دوا به آنها رسیده بود، تحقیرا مى

-شد، قرمز میها قرار گرفت و با خون مخلوط گدانى که وقتى دوایى در رگفتم: به من خبر بده که آیا تو نمى

شود؟ گفت: میرد، خون او سرد و منجمد مىدانى که وقتى انسان مىگردد؟ آیا تو نمىگردد، و با آن یکى مى

آرى. گفتم: پس این حکیم چگونه دوایى را که به مریض داده بعد از آنکه مخلوط شد و رنگى جز رنگ خون پیدا 

فت: مرا به جاى سختى بردى و تا به حال چنین حالتى پیدا نکرده بودم، چیزهایى گفتى که شناسد؟ گنکرد، مى

 6«.توانم آنها را رد کنم ... تا آخر حدیثنمى

ائی را ین تواناکند که با توجه به حکمت و تدبیری که خداوند در اختیار خون قرار داده است، این روایت، بیان می

 داروئی را به همان عضو مربوط، برساند.است که هر پیدا کرده 

 مو ائمه علیه های اسالمی، وحی، و روایات پیامبر صلی اهلل علیه و آله،با توجه به اینکه منشأ داروها و درمان

ی ند و عوارضرواری میها هستند، و ثانیاً؛ داروها دقیقاً به محل بیمها و درمانباشد، اوالً؛ بهترین داروالسالم می

 دارند.هم ن
 

 چرا روز سه شنبه نباید حجامت کرد؟ 

حمران در روایات آمده است که روز سه شنبه، روز خون است، چون روز سه شنبه، روز مریخ یعنی سرخی است. 

گوید: امام صادق علیه السّالم از من پرسید: مردم با یک دیگر در چه اختالف دارند؟ عرض کردم: چنین گمان مى

پندارند؟ عرض روز سه شنبه نیکوتر است. امام علیه السّالم فرمود: بر چه پایه چنین مى کنند که حجامت درمى

گویند، ولى سزاوارتر این است پندارند که این روز، روز خون است. امام علیه السّالم فرمود: درست مىکردم: مى

، ساعتى هست شنبه در روز سه دانند کهو جنبش در نیاورند. آیا نمى که خون خود را در روز خودش به هیجان

 7«.کند، خونش بند نیاید تا بمیرد، یا آن پیش آید که خدا خواهد که هر کسی در آن ساعت حجامت

آید، دالئل آید، اختالف است. و اما چرا خون بند نمیی این ساعتی که اگر حجامت شود، خون بند نمیدرباره

 مختلفی وجود دارد:

 گی عدم وجود پالکت کافی خون، در محل زخم و برید -

 کافی برخوردار است کتها، هر چند، محل، از پالعدم وجود چسبندگی کافی بین پالکت -

 ها، همراه خون از محل حجامت و بریدگی خروج پالکت -
 

 

 عوارض خون

 سوختن خون -1

 بعلت مکث طوالنی، و عدم جایگزینی -

 خونکنایه از آلوده شدن  -

 کنایه از غلظت خون -

                                                           
 103 و 102ص السالم؛ عليهما الصادق وطب النبي طب ترجمه اسالم؛ در تندرستى روش .6
 239 و 238: ص كافى، روضه ترجمه كافى؛ بهشت . 7
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 کنایه از جامد شدن خون -

 رنگ آن کنایه از حبس خون و خاکستری و یا سیاه شدن -

 کدری و ناصافی رنگ خون  -2

 غلظت و خشکی خون -3

 خونیکم -4

 گرمی و آتش گرفتن خون  -5

 خونریزی و بند نیامدن خون -6

 ها خون؛ مانند: گلبول قرمز، و یا گلبول سفید، و یا پالکتفاسد شدن خون، و یا تلف شدن بعضی از ترکیبات  -7

 
 

 غلبه و هیجان خون )گرم و تر(

 عالئم

 سرخی صورت بعد از بیماری  -1

 سرخی پشت پلک  -2

 جوش  جای فرورفتگی کند(، ومی بچه سر در درد ایجاد در کل بدن و در صورت، و روی سر )که جوش -3

 معلول بدن، خارش وها آلرژی ترین عالمت(، اکثردر ناحیه حجامت )شاخص خارش پوست، و بدن، مخصوصاً -4

 دهانی آفت بصورت و یا شود،ایجاد می کمر در است، بیشتر خون در مشکل بعلت هست؛ و خارشی که خون

 .شودمی ظاهر

 مک  و کک -5

 جوش و کهیر -6

 ی باالئی تن()نیمههای چرکی با ظاهری قرمز رنگ، بخصوص در کتف و زیر بغل دمل -7

 باشد.ها: تخم کتان و سرکه میی خون و یا زوائد خون هستند. و درمان آنها؛ که معلول غلبهکیست -8

سنگینی خواب، احساس خواب آلودگی، زیاد خوابیدن، و زیاد خمیازه کشیدن. ولی آقای خیر اندیش معتقد  -9

 ی بلغم است.و سستی بدن، ناشی از رطوبت مغز و غلبه است: زیاد خوابیدن، و سنگینی خواب، و خواب آلودگی،

 زیادی قند خون -10

 از هم کشیدگی و سنگینی بدن -11

 سرگیجه، و احساس چرخیدن زمین یا آسمان، دور سر و یا زیر پاها. )عالمت چربی خون هم هست( -12

 و عضالت گرفتگی و حسی خواب رفتگی، مور مور شدن، و گزگز شدن، و سوزن سوزن شدن دست و پا، بی -13

  تحتانی. اندام

 احساس حرکت حشره روی پوست -14

 میل به گناه، و میل به زنا و رکوب محارم -15

تواند نشانه غلظت خون، یا زوائد زیاد خون، حساسیت فصلی یا همیشگی و یا غذایی )البته حساسیت، می -16

 و یا آلودگی خون هم باشد(
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فشار خون بال )فشار خون گرم(، )با منشأ غلبه خون، و اما فشار خون با منشأ عصبی، و یا با منشأ اخالل در  -17

 کار معده، بحثی دیگری دارد(. 

 بینی رگها، که رگهای نازکترین و آوردمی فشار رگها به و شود خارج بدن از کندمی سعی دماغ؛ خون خون -18

 شود.پاره شده، و خون جاری میباشد، با این فشار  لثه یا

سینه )التهاب  پایین )اختالل عقلی(، و یا درد گویی عالئمی همچون: هزیان؛ که با (برسام)=  شدید تب -19

 همراه است. ی دیافراگم(،پرده

 بدن در گوشتی هایزایده -20

داشتن  دوست و حرکت، نداشتن قدرت بدن، در سنگینی آن، احساس نشانه تنبلی )و تنبلی کودکان(؛ که -21

 استراحت.

 

 عالئم غلبه و هیجان خون )استاد خیر اندیش( تکمیل

 کند(کند که مغز سرش درد میی گیجگاهی، و سنگین شدن سر )اظهار میسردرد در ناحیه -1

 های سر سیاه در پوست بدن، صورت و کتفجوش -2

 آکنه در پوست گونه، چانه، شانه، سینه و کتف -3

 شدن رنگ پوستگلگون  -4

 شودریزش مو از پشت سر، به طوری که از فرق سر شروع می -5

 کلسترول باالی خون )به علت پرخوری، و خوردن همه نوع غذا( -6

 (غذا نوع همه خوردن و پرخوری، علت به)های گوارشی مستعد بیماری -7

 انسداد عروق کرونر قلب در سن سردی و سن باال -8

 و مقعد )به علت افزایش خون در بدن( خونریزی بینی، لثه -9

 احساس سنگینی در بدن -10

 فشار زیاد به پشت چشم -11

 ها( استعداد رماتیسم )به علت افزایش رطوبت در اندام -12

 افزایش دم در مغز )اوج دم(، و ایجاد بیماری مالیخولیای خندان -13

 حواس پرتی، کند فهمی -14

 خستگی غیر متعارف -15

 زندآنی، به طوری که به کارهای غیر عادی دست میجنون  -16
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 غلبه و هیجان خون )گرم و تر(

 درمان

 مداومت بر خوردن کاهو بعد از غذا -1

 داروی ترکیبی صاف کننده خون -2

 مداومت بر خوردن برگ چغندر، و لو استفاده در خورشت -3

 خوری خشک و ناشتا )امام صادق علیه السالم(مداومت بر خوردن سویق عدس، هر روز دو قاشق غذا  -4

 خوردن سه روز تره )امام کاظم علیه السالم( -5

 خوردن آلوی تازه و خشک )امام کاظم علیه السالم( -5

 عدد مویز در ناشتا )امام علی علیه السالم( 21خوردن  -7

 خوردن انار شیرین، بعد از حجامت )امام حسن عسکری علیه السالم( -6

 پرهیز از مکث زیاد در توالت )لقمان حکیم( -9

 پرهیز از خوردن گردو در گرمای شدید )امام علی علیه السالم( -10

 خوردن سیب )امام صادق علیه السالم( -11

 (آله و علیه اهلل صلی اکرم پیامبر)خوردن خُرفه  -12

 د از حجامتای و یا شکر سرخ، مخصوصاً بعمداومت بر خوردن شکر طبرزد و شکر قهوه -7

 خوردن باقالی ریز و غیر سمی -8

 دعایی خاص -9

 و در فصل بهار، باید کارهای زیر را انجام دهد: -10

 خوردن غذاهای معتدل -

 های معتدلخوردن گوشت -

 برشت خوردن تخم مرغ محلی و نیم -

 ی شربت امام رضا علیه السالمخوردن رقیق شده -

 پرهیز از خوردن سیر و پیاز -

 ها )مانند سنای مکی(ستفاده از ملیّنا -

 حجامت اسالمی )پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله(، حداقل سه مرتبه در سال -

 فصد )رگ زدن( -

 خوردن غذاهای بریانی -

 شوندهائی که با سرکه پخته میخوردن غذا -

 خوردن گوشت شکار -

 ی متعارف جنسیهمبستری زیاد، و تخلیه -

 بدن، با روغن در حمامماساژ دادن  -

 پرهیز از خوردن آب در ناشتا -

 ها و عطریات طبیعیبوئیدن گل -
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 خیر اندیش( دتکمیل درمان غلبه و هیجان خون )استا

 استفادن از رژیم غذائی مناسب، مانند:  -1

 های تازه، مثل: خیار، سیب کامل، انار، نارنگی، پرتقال، گالبی، و ساالد قبل از غذا  سبزی و میوه -

 های طبیعی، مثل: زرشک، لیمو ترش، نارنج، آب نارنج، غوره، آب غوره، آلو بخارا، آلبالو، و تمر هندی ترشی -

 خوردن بذرهای ملیّن در ناشتا، مثل: اسفرزه، بارهنگ، خاکشیر -

 سرخ، روغن زیتون، نان جو، کدو خورشتی، و استفاده از غذاهای با فیبر باالاسنی، گلمصرف عناب، ک -

 خوردن غذاهای خنک و سرد، مثل: بادمجان، عدس، آش انار، آش آلو، آب زرشک، خیار، مرکبات، ماست، و ... -

ست که دچار: جوش، ی سرد، بعد از غذاهای گرم )مثل شیرینیجات(، و اگر رعایت نکند، ممکن اخوردن اغذیه -

 قراری، کهیر، سوزش ادرار، سوزش سردل، و آفت دهان، شود.خارش بدن، گرگرفتگی، بی

 پرهیز از پرخوری -2

 پیاده روی، شنا، و کوهپیمائی -3

 حضور در جمع دوستان -4

 خواب قیلوله )خواب کوتاه قبل از اذان ظهر( -5

 های مستحبیگرفتن روزه -6

 ی شبانهگریه -7

 ف سرکه، آبلیموی تازه، شربت آبلیموی تازه، سرکه انگبین، آب انار، آب زرشک، و شربت آبغورهمصر -8
 

 

 صفراء = گرم و خشک -2

 

 عالئم و درمان غلبه طبایع چهارگانه )صفراء = گرم و خشک(

 

 عوامل
 

-است. و ثانیاً؛ غلبهمشهود است، و نمود بیشتر آن، در فصل تابستان  35تا  15جواب؛ اوالً؛ صفرا اغلب در سنین 

توان گفت که: زمان، غذا، فکر و ناراحتی، حجامت در حال ی صفرا، سبب معین و مشخصی ندارد، بطور کلی می

 ی صفرا ببرند. توانند انسان را بسمت غلبهروزه، خوردن آب راکد )گرم و سنگین(، فصل تابستان، و ... می
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 ی صفراء )گرم و خشک(غلبه

 عالئم
 

 ترین عالمتگر گرفتگی )داغ شدن یکباره داخل بدن(، شاخص -1

 گرمای درونی )بدنش سرد است، اما درون آتش است( -2

 عصبانیت سریع، و زود از کوره در رفتن، و زود جوش بودن، و فروکش کردن آن به سرعت.  و ضعف اعصاب -3

ها، همراه عصب شدن شل و سستو پا،  دست خستگی، لرزش بدن، احساس که با عالئمی همچون: سستی

 است.

پا، و یا آبریزش از دهان است  و زیاد بدن مثل: تعریق زیاد دست رطوبت زیاد در بدن؛ که نشانه آن تعریق -4

 شود(کند لذا عرق و آب دهان زیاد می)چون بدن گرم و خشک است انسان، آب زیاد مصرف می

 از بیماری )استاد روازاده: و یا زردی زبان( زردی صورت، یا زردی سفیدی چشم، مخصوصاً بعد -5

 حدیث نفس و درگیر بودن در ذهن خود و با خود حرف زدن -6

 لج بازی و نافرمانی -7

 .سوداست معلول غالباً ولی ،(صورت و دست مخصوصاً) پوست خشکی -8

 ریزش زیاد موی سر )بخصوص در جلوی سر، و در جوانی( و خشکی سر -9

 در اول شب، و دیر از خواب بیدار شدن و خواب آلود بودن دیر خواب رفتن -10

 زند که چرا دیگران فالن چیز را دارند ولی من ندارم(های قلبی )مثالً حرص میوسوسه -11

 داشتن روحیه تکبر و نافرمانی و عجله -12

 سبک عقلی و سبک مغزی و انجام کارهای سفیهانه -13

 د لذت بردن از نسیم خنک و هوای سر -14

 احساس فرو کردن سوزن در سطح پوست و بدن )سوزن سوزن شدن(  -15

 صبح هنگام شدن بیدار موقع تهوع و سرگیجه -16

 خورده ترک حرکتی، کوچکترین با و شود،هم خشک می بینی دیواره دماغ؛ زیرا بعلت خشکی صفرا، خون -17

 .شودمی خارج خون و

 دیابت( =قند خون ) -18

 .معده و سردی معده( شدن معده است، مانند: پر مشکالت معلول خفقان )ولی نوعاً و قلب تپش -19

 یک که است. انگار  خستگی، و نیاز مبرم به استراحت، ی آن؛ احساسنشانه که تنبلی )و تنبلی کودکان(؛ -20

 .اندبیدار شده خواب از تازه بسا چه اند، حتیکرده کار کامل روز
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 ی صفرا )استاد خیر اندیش(تکمیل عالئم غلبه

 

گویند. رنگ آن زرد ، می«تلخه»ترین خلط بوده و در باالی اخالط قرار گرفته است. در فارس به آن صفرا، سبک

ی صفراست. مزاج صفرا، سازد، و محل ذخیره شدنش، در کیسهرا می باشد. کبد آنای تلخ مییا سبز، و با مزه

شود، و راین یک فرد صفراوی، در زمانی که حرارتش زیاد شود، خشمگین میمانند آتش، گرم و خشک است. بناب

 باشد.آب بهترین درمان برای خاموش کردن آتش درون او می

 توان به موارد زیر اشاره کرد:چون کار صفرا، حرکت و حرارت است، و لذا از مهمترین وظائف آن، می

 ها، و گذرهای بسیار باریک غذان، جهت حرکت در مویرگلطافت بخشیدن، رقیق کردن، و قابل نفوذ کردن خو -

 دهد.ها، از بلغم لزج و مواد چسبنده که به موجب آن عطش و کاهش اشتها رخ میشستشوی جدار روده -

 های مقعد و احساس نیاز به دفع مدفوع تحریک ماهیچه -

 ها، مثل ریهتغذیه برخی از اندام -
 

-بلند، و اندامی باریک )استاد روازاده: و گردنی باریک(، هستند، به طوری که نمیافراد صفراوی دارای قدی  -1

 ها را چاق کرد. توان آن

-های میانی، شکم، و باسن چاق مییابد، ابتدا اندامبا شروع سن سردی، که صفرا کاهش، و بلغم افزایش می -2

فراد باریک است، و در صورتی که گوشت آلود گیرند. ساق پا در این اشود، و در حقیقت، هیکلی گالبی شکل می

 های زیر، بروز کند:باشد. با افزایش بیش از حد صفرا، ممکن است بیماریشود، نشان تجمع بلغم می

سردرد صفراوی، بخصوص در جلو سر و پیشانی، به همراه تار شدن چشم و استفراغ )اولین جائی که صفرا  -3

 کند، سر است(.بروز می

 های صفراویاستفراغ -4

 دل بهم خوردگی -5

 تلخ شدن دهان، بخصوص در صبح زود -6

 خارش شدید بدن -7

 ایجاد اگزما -8

 های نوک تیز(ایجاد آکنه )جوش -9

 ی تخم مرغ(های زیر پوستی در دست و پا )مثل زردهتاول -10

 پوست است(مور مور شدن بدن )احساس حرکت مورچه در زیر پوست که بعلت حرکت بخار زیر  -12

 حرکت تنفسی تند )به علت گرمای بدن( -14

 بی اشتهائی شدید )به علت گرم و خشک شدن زیاد معده( -15

 زبان زبر و خشک -16

 هاعطش زیاد و خشک شدن و ترک خوردن لب -17

 های کبدبروز بیماری -18

 ی صفراسنگ کیسه -19

 اخالق تند و شدید )استاد روازاده: و حسادت( -20

 های شیزوفرنی، و اسکیزوفرنی، و خیال بافییجاد خشکی در مغز )اوج صفرا(، و ایجاد بیماریا -21
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 تیز بینی چشم -22

 سوختن نطفه و ایجاد نازائی )به علت صفرای زیاد و شدت گرما( -23

 های تحتانیهای فوقانی و سرد شدن اندامگرم شدن اندام -24

 کاهش سطح رطوبت ادراری -25

 عرق بدبو -26

 قراریدلشوره و بی -27

 
 

 ی صفراء )گرم و خشک(غلبه

 درمان

 

 مهمترین درمان -مداومت بر خوردن سبزی خرفه )سبزی حضرت زهرا سالم اهلل علیها(  -1

 گاهی، البته بعد از خوردن کمی صبحانهحمام صبح -2

 های سرد و تر، در هر روز )امام رضا علیه السالم(خوردن خوراکی و نوشیدنی -3

 ها )روان کننده، مانند سرکه طبیعی، و سنای مکی هر سه روز یک بار(مصرف ملین -4

 مهم( -سویق عدس )بصورت ناشتا  -5

 اخوری، بصورت ناشتا و خشک.سویق گندم و جو، سه قاشق غذ -6

 هاخوردن انار بعد از حجامت )امام صادق علیه السالم(، و مداومت بر خوردن انار در شب -7

 خوردن روغن زیتون، در مصارف روزانه -8

 حجامت، و خوردن ماهی بریان با آب و نمک، بعد از حجامت -9

 از حجامتمصرف ماهی تازه )به صورت بریان و کبابی( خصوصاً بعد  -10

 عدد بصورت ناشتا )امام علی علیه السالم( 21خوردن مویز قرمز هسته دار  -11

 نر نیز توصیه شده است(خوری عسل بصورت ناشتا )بهمراه کندرخوردن یک قاشق مربا -12

 افطار با آب ولرم -13

 شود(میمصرف آلوی سیاه تازه )در مصرف زیاده روی نشود؛ مصرف زیاد باعث التهاب مفصل  -14

 نوشیدن آب سرد و خنک )نه آب یخ( )امام رضا علیه السالم( -15

 استفاده از مسهل -16

 مصرف ماست بهمراه زنیان -17

 و هندوانه، (خوراکیست پوست، ادرارآورترین با همراه)خربزه های آب دار مانند: مصرف میوه -18

 مصرف ترشیجات مانند دوغ ترش -19

 داروی ترکیبی صفرابر -20

 (چهره زردی رفع و چهره کردن )زنجفیالت(، )زیبا دو مرکب ترکیبی داروی -21

 زردی چشم )اسارون(، رفع مرکب سه -22

 )امام رضا علیه السالم( خنک جای نشستن درخنک نگه داشتن بدن، و بدن خود را باد زدن و یا  -23
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 دیدن کسی که دوستش دارد -24

 درمان()هم پیشگیری و هم  نرجویدن کندر -25

 کدو خورشت پلو، کلم جوجه، سوپ خام، زرشک کدو، تخم کرفس، تخم سبزی، عناب، به، پیاز، خوردن -26

 پرهیز از خوردن گوشت چرب، و زیاده روی نکردن در خوردن گوشت غیر چرب -27

 پرهیز از استعمال عطریات گرم مانند: مشک و عنبر -28

 زیره، زنیان و امثال اینها جات تند، مانند: فلفل،پرهیز از ادویه -29

و در صورت صفرای باال و کالفه شدن در تابستان، و عصبی و داغ شدن و احساس خستگی: الف( استراحت  -30

 و اجتناب از خسته کردن بدن، و ب( خوردن خیار بصورت ناشتا 

 

 ()استاد خیر اندیش صفراء یغلبه تکمیل درمان

ها، غذائی است که سرد و تر باشند. این افراد غالباً بر اثر مناسب صفراویاصالح رژیم غذائی؛ رژیم غذائی  -1

تر از قبل خواهند داشت. با حجامت اشتهای آنان حجامت تعدیل مزاج یافته و رنگ و رویی به مراتب روشن

 :اویای از رژیم غذائی افراد صفریابد و در صورت تکرار حجامت، فربه و چاق خواهند شد. نمونهافزایش می

ی سبز، گالبی، برگ هلو، زردآلو، های تازه، شامل: شاتوت، خیار، گیالس، آلو، شفتالو، گوجهمیوه و سبزی -

ی شیرازی، بارهنگ، تخم ریحان، تخم های ملیّن، مانند: قدومهو بذر کاهو تخممرکبات، گشنیز، خرفه، و کاهو، 

ین، آب آلبالو، آب هندوانه، آبلیمو، آبغوره، کاسنی، عرق مرو، بالنگو، اسفرزه، ترنجبین، شیر خشت. و سرکه انگب

 کاسنی و عرق شاهتره.

 ی عاج دار )امام هادی علیه السالم(شانه کردن موی سر و محاسن با شانه -2

 لیسیدن یک انگشت از عسل در ناشتا )امام کاظم علیه السالم( -3

 خوردن آلوی تازه و مانده )امام کاظم علیه السالم( -4

 پرهیز از گردو در گرمای شدید )امام علی علیه السالم( -5

 خوردن سیب )کامل( )امام صادق علیه السالم( -6

 خوردن سه بار سویق شسته شده )امام صادق علیه السالم( -7

 راه رفتن )پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله( -8

 خوردن تکه نانی بعد از نماز صبح )امام علی علیه السالم( -9

 

 ()استاد روازاده صفراء یغلبه تکمیل درمان

 خوردن ترشیجات، مانند: سرکه و آبلیمو با کمی سرکه -1

 خوردن سکنجبین، عدس، انار ترش مزه، بنفشه، و عرق بید -2

 های خیلی گرمها، و ماندن در محیطپرهیز از آفتاب، و سرخ کردنی -3

 استفراغ عمدی -4

 تنقیه کردن -5

 آب سرد دوش، و وضو با -6

 ( چرخاندناستنشاق )آب در بینی  -7
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 بلغم = سرد و تر -3
 

 عالئم و درمان غلبه طبایع چهارگانه )بلغم = سرد و تر(

 

لغم، از بشود که به باال و بیشتر در فصل زمستان مشهود است. از روایات استفاده می 60بلغم، اغلب در سنین 

شح هائی ترمشود، معده هم آنزیخورد، غذا وارد معده میغذا می آید، زیرا وقتی انسانتفاله غذاها، بوجود می

 کند، ویمکند و تبدیل به خون کند تا غذا نرم شود و تبدیل به مایع شود، سپس بدن، خالص غذا را جذب میمی

ب ه، سبیر شدها سرازشود. و همین آبی که همراه تفاله به رودهها، سرازیر میو آب غذا هم به طرف روده تفاله

 شود.بلغم می

ر شود. و یبوست، یعنی موادی که دالبته سودا هم ممکن است سبب بلغم شود، زیرا سودا، سبب یبوست می

 شود.م میشود. وقتی این مواد بیشتر جذب بدن شود، تبدیل به بلغماند و بیشتر جذب بدن میها زیاد میروده

-می ی است، اگر یک طرف آن را ببندی از طرف دیگر، بازبلغم یک طرف منازعه و درگیر»فرماید: روایت می

ل بدن کشود که این مجادله و نزاع وسیع است و در یعنی مهار کردنش سخت است. از روایت استفاده می«. شود

-می شود و باقیمانده و تلفات این جدال و جنگ، زیادی بلغم، و موادی است که سبب بیماری انسانپخش می

 شود.

بلغم، که یکی از ارکان بدن است، نباید مضر باشد، و  بودنش برای انسان حیاطی است، و اگر ضرر البته خود 

مراد  8کند،ی آن است. و اینکه پیامبر صلی اهلل علیه و آله، بلغم را بیماری معرفی میداشته باشد، زیادی و غلبه

 حضرت، زیادی آن است، که محل تمرکزش، در سینه و ششهاست.

اضافی  کند که بلغمشود؟ از طرفی، بدن تالش میل این است که زیادی بلغم، چگونه سبب بیماری میاکنون سؤا

که  گذاردیگیرد، و نمکند و جلوی خون را میرا به بیرون بدن طرد کند، و از طرفی هم، بلغم اضافی مقاومت می

 یرد.، و بدن، جنگ و نزاع در بگشود که میان بلغمخون کافی به اطراف و اعضای بدن برسد، و این سبب می

-می رد و یخها، و مغز و سر، سوقتی بلغم نگذارد که خون کافی به اطراف و اعضای بدن و مغز برسد، پاها و دست

ه این بشوند و های بدن ضعیف میشود. و اعضا و دستگاهزند. و انسان مبتال به فراموشی و مشکالت مغزی می

 شود.  ان میترتیب است که بلغم، دشمن انس

 فرماید:در حدیث قدسی خداوند متعال می

بعد از خلقت اوّل )آب، خاک، نفس و ریح(، چهار چیز دیگر خلق کردم. اینها مالکان بدن هستند که بدن بر آنها »

باشد، و هیچ کدام از این طبایع به تنهائی کارائی ندارند، استوار است، و قوام هر یک از آنها نیز به دیگرى مى

مگر در کنار طبایع دیگر، و این چهار نوع عبارتند از: سوداء، صفراء، خون و بلغم. سپس این چهارتای اول را در 

)خشکی(، را در سوداء، و مسکن رطوبت را در صفراء و  یبوست چهارتای دوم سکونت دادم، بطوریکه مسکن

 9م.مسکن حرارت را خون، و مسکن برودت )سردی(، را، در بلغم قرار داد

                                                           
، «الْمَشِي الْمِرَّةِ دَوَاءُ وَ الْحَمَّامُ الْبَلْغَمِ دَوَاءُ وَ الْحِجَامَةُ الدَّمِ فَدَوَاءُ الْبَلْغَمُ وَ الْمِرَّةُ وَ فَالدَّمُ الدَّاءُ فَأَمَّا ثَلَاثَةٌ الدَّوَاءُ وَ ثَلَاثَةٌ الدَّاءُ»صلي اهلل عليه و آله  اللَّهِ رَسُولُ قَالَ. 8

جامت است. ح. درمان دم، بلغم است وبيماری، دم، مرّه )صفرا، و سودا(،  ،بيماری سه تاست، و درمان هم سه تاست»فرمايند: پيامبر اكرم صلي اهلل عليه و آله مي

 54: ص ألخالق،ا مكارم ،126ص ؛1ج الفقيه؛ يحضره ال من «.است، و درمان بلغم، حمام رفتن است)روان كننده(، استفاده از ملين  ،و درمان مرّه

  در عبارت ، با كمي تغيير383ص ؛1ج تهرانى؛ ذهنى الشرائع؛ ترجمه . علل9
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ن رکت خوحو لذا بنابر این روایت، منشأ، و منبع، و سبب، و مسکن سردی در بدن، بلغم است. و این سردی مانع 

 شود.شده، و بدن سرد می

وَ هُوَ بَارِدٌ جَامِدٌ فَلِجُمُودِهِ وَ رُطُوبَتِهِ فِی طِبَاعِهِ »گوید: بلغم عالوه بر اینکه سرد است، جامد هم هست، روایت می

یعنی؛ بلغم، سرد و جامد است، هر بدنی که بلغم بر او چیره شود، منجر به مرگش خواهد  10«.یَکُونُ فَنَاءُ جِسْمِهِ

 شد. 

 
  

 ی بلغم )سرد و تر(غلبه

 

 عالئم

 ترین عالمت(خلط پشت گلو )شاخص -1

 بی حوصلگی و بی خیالی -2

 عف حافظه، کم کار شدن ذهن، کند فهمی و فراموشی ض -3

 عده(مشکم، )بخاطر تجمع وجود بلغم در  باد و معده، نفخ ترشی شکم، قور و قار آروغ، ریفالکس، -4

 رمایی بودن، و سردی بدن، مخصوصاً دست و پا، و موقع خوابس -5

 ریزش مو خصوصاً در سنین باال -7

 کاهش رویش مو و ناخن -8

 سفیدی زودرس مو -9

 شدن و پژمردگی بدنآن مانند: فرسوده  پیری و کل عوارض -10

 باشد(مردرد و پادرد )که بعلت نرسیدن خون به کمر و پا میک -11

رتروز، آ و های میانی و ستون فقرات،ها، و روماتیسم در انداممام ماهیچهتها، و درد در تمام بدن، استخوان -12

 زانو(  و مفاصل و نُقرِس، )بخاطر تجمع بلغم در استخوان و

 یروی بدنتضعیف و سستی ن -13

 جنسی میلی بی و ضعف -14

 بدبویی دهان -15

 امنظم شدن خواب )بیداری در ساعات خواب، و خوابیدن در ساعات بیداری( ن -16

 شل شدن گوشت و پوست. -17

 الغری، و گاهی هم چاقی -18

 باشد.پا می و یخ زدن دستشده، و عالمت آن؛  رس در لخته باعث که خون، باال رفتن هموگلوبین -19

 .شودمی نبلیت آن باعث چاقی است، و رطوبت و چاقی با همراه ؛ که(کودکان تنبلی و) تنبلی -20

 

 

 

                                                           
 54ص النص؛ ؛(الذهبية الرسالة) السالم عليه الرضا اإلمام طب .10
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 ی بلغم )استاد خیر اندیش(تکمیل عالئم غلبه

 

های تشنجی، ، بیماری(کج شدن دهان) ضعف حافظه و فراموشی و آلزایمر )تشدید بلغم(، پارکینسون، لقوه -1

)کند شدن  MSی زیاد، ایجاد بیماری افسردگی، واپس گرائی و ناامیدی، غم و غصه، استعداد اقسام رعشه

 (های مغزی، )به خاطر تجمع بلغم در مغزحرکت اعضاء بدن(، و سکته
های مکرر، و سینوزیت، )به خاطر تجمع بلغم های ریه(، و سرماخوردگیآسم، تنگی نفس، برونشیت )عفونت -2

 ها(در ریه

رحم، و ترشحات مکرر رحمی سرد و رقیق، کیست تخمدان، ناباروری، و خونریزی شدید دوران  عفونت -5

 قاعدگی، )به خاطر تجمع بلغم در دستگاه تناسلی زنان(

 مستعد انواع سرطان  -6

سود. انواع آنمی به شکل رنگ پریدگی، ضعف، بی حالی، سردی اندام، و نبض کند و ضعیف، در آنها دیده می -7

 کند: های زیر بروز افزایش بلغم، ممکن است بیماریو با 

 فشار خون سرد -8

 شروع سردرد از پشت سر و گردن، و بدون حالت تهوع، و تشدید آن با بوی سرکه -9

 عرق سرد سر و کف پا ) عرق بی بو( -10

 خواب زیاد ولی بدون بازده -15

 میخچه در دست و پا -16

 ایجاد برص و پیسی در پوست -17

 ای مو در بدن(آلوپسی )ریزس سکه -18

 چسبندگی آب دهان -19

 حجم زیاد ادرار -21

 شب ادراری در خرد ساالن -23

 پف زیر چشم -25

 

 

 غلبه بلغم )سرد و تر(

 درمان
 

 نشستن روزانه پشت به آفتاب بمدت بیست دقیقه مخصوصاً در بهار )رو به آفتاب نشستن مضر است( -1

 نوشیدن آب ولرم )فاتر(، بصورت ناشتا  -2

 مخلوط آسیاب شده آویشن و نمک )امام صادق علیه السالم( -3

 مصرف سنای مکی  -4

 ازدواج با خانم زیبا )دیدن خانم زیبا( -5

 ازدواج با خانم خوش اخالق -6
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 خوردن سه قاشق سویق گندم و جو بصورت خشک و ناشتا )امام صادق علیه السالم( -7

 خوردن سویق عدس -8

 ناشتا یک انگشت عسل لیسیدن )امام علی علیه السالم( -9

 نرخوردن یک قاشق مرباخوری عسل طبیعی به صورت ناشتا و همچنین غیر ناشتا، بهمراه پودر کندر -10

الی  15جویدن کُندر )امام علی علیه السالم(، و بهتر است روزانه سه مرتبه و هر بار یک نخود، و به مدت  -11

 دقیقه جویده شود، و بزاق را هم ببلعد. 20

 مداومت بر خوردن سیب )امام کاظم علیه السالم( -12

 ی )بیخ( ترب )امام صادق علیه السالم( خوردن ساقه -13

 خوردن پیاز )امام صادق علیه السالم( -14

 رعایت پاکیزگی -15

 ترین درمان(، )پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله()اصلیبا استفاده از حمام اسالمی و یا اتاق گرم، بصورت ناشتا  -

 با شانه کردن مو و محاسن بصورت نشسته )البته نه با شانه چوبی، و پالستیکی( )امام صادق علیه السالم( -

با مداومت بر مسواک زدن )امام باقر علیه السالم(، و مخصوصاً مسواک زدن با داروی ترکیبی و آسیاب شده  -

)هلیله زرد بی هسته، و عاقرقرحا هر کدام یک واحد، و خردل دو واحد(، داروی ترکیبی عالوه بر رفع بلغم برای 

 لسالم( تقویت لثه و رفع بوی بد دهان هم مفید است. )امام رضا علیه ا

 خوردن روغن زیتون -16

 (آله و علیه اهلل صلی اکرم پیامبر)خوردن انجیر خشک و تازه  -17

 (آله و علیه اهلل صلی اکرم پیامبر)خوردن خربزه )به جای هندوانه(  -18

 (آله و علیه اهلل صلی اکرم پیامبر)عدد بصورت ناشتا  21خوردن مویز قرمز هسته دار  -19

 مام علی علیه السالم(روزه گرفتن )ا -20

شروع غذا با داروی هاضوم )ترکیبی از آویشن، زنیان و سیاهدانه بمیزان مساوی؛ آویشن و زنیان آسیاب  -21

 ولی سیاهدانه آسیاب نشود(

 خوردن شکر طبرزد )شکر نی شکر که دوبار تصفیه شده و مانند نبات سفت باشد(، )امام رضا علیه السالم( -22

 )امام علی علیه السالم(  خواندن قرآن -23

 مصرف خرمای برنی، ولی بعد از آن آب خورده نشود )امام صادق علیه السالم( -24

 نوشیدن آب باران -25

 سرمه کشیدن، با سرمه عناب، اثمد، کافوری، نوشادر، و ... هر شب موقع خواب. )امام صادق علیه السالم( -26

 ع خواب یک قاشق مرباخوری سر خالی و تا بیست روزداروی ترکیبی ابن مسعود، ناشتا و موق -27

 ی سیاه، زنیان و امثال اینها( به غذاجات تند مانند فلفل، زیرهاضافه کردن اندکی جوارش )ادویه -28

 افزایش مقاربت با همسر -29

 حذف غذاهای سرد و مرطوب از برنامه غذایی از جمله ماهی، و خوردن غذاها و سبزیجات گرم -30

مصرف طُریفل زرد )ترکیبی از هلیله و بلیله و آمله(، صبح ناشتا یک مثقال یعنی؛ یک قاشق چایخوری پُر.  -31

دهند، و جوشانند و یا کمی تفت میی طریفل زرد بدین صورت است که: طریفل را با روغن زرد، یا میطرز تهیه

شود. و خاصیت ی خوردن میروز، آماده کنند، و بعد از گذشت یک ماه الی چهلبعد با مقداری عسل مخلوط می

 کند.برد، و هم رطوبت بدن را کم میاین دارو این است که هم بلغم را از بین می
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 شروع غذا با نمک نسابیده -32

 خوردن آبی که در معرض آفتاب باشد. -2خواب بین الطلوعین و  -1حذف عوامل عمده ایجاد بلغم، مانند:  -33

 شوندها، و در نتیجه کاهش بلغم، میتر غذا خوردن، که سبب کاهش آب و تفاله در رودهروزه گرفتن، و کم -34

 ی زیتونیهای گرم، مثل: بنفشهبو و روغنماساژ دادن بدن با روغن شب -35

 شود، باید آب گرم را جرعه جرعه خورد.در فصل زمستان، که بلغم تقویت می -36

 چغندر برگ مداوم مصرف -37

 ای دوبار( سرخ شده با روغن زیتون، آب پز، در خورش، و ترشیاوم بادمجان )حتماً حداقل هفتهمصرف مد -38

به همان  -2مقداری  مصطکی، و  -1داروی ترکیبی بلغم زدا، از امام صادق علیه السالم، بدین صورت که:  -39

به همان اندازه سیاهدانه، اینها را  -5به همان اندازه زنیان، و  -4به همان اندازه آویشن، و  -3اندازه کُندر، و 

جداگانه، و زیاد آسیاب کنید، تا نرم شود، سپس، آنها را الک کنید و وقتی با هم جمع کردید، دوباره، آسیاب 

 کنید، تا با هم مخلوط شوند. سپس دو برابر وزنش عسل اضافه کنید. و موقع خواب، یک فندق، بخورید

 خوردن ماهی، خوردن شیر، و خوردن گوشت بزپرهیز از شیرینیجات و حلوا،  -40

 

 

 تکمیل درمان غلبه بلغم )استاد خیر اندیش(

 

 اسفند هر شب موقع خواب یک قاشق مرباخوری با کمی آب قورت داده شود -1

 ی چوب دارچیندم کرده -2

 شب 40مالیدن روغن سیاهدانه به مالج سر به مدت  -3

 خوابخوردن یک قاشق غذاخوری عسل موقع  -4

 وعده در هفته 5ی انگور مصرف ارده با شیره -5

خوردن: گوشت شتر، سار، گنجشک، مرغ محلی، هل، دارچین، زیره، زنجبیل، زنیان، کندر خوراکی، بادیان،  -6

ی خردل، گل گاوزبان، بابونه، اسطوخدوس، خاکشیر، بادام، زعفران، فلفل سیاه و قرمز، آویشن، رازیانه، دانه

فندق، کنجد، ارده، عسل، انواع کلم، گندم، نخود، و نخود آب، کرفس، نعناء، ریحان، سیر، هویج  گردو، پسته،

های گرم، مانند: جعفری، مرزه، ترخون، تره، شوید، زردک، موسیر، برگ چغندر، ترب سیاه و سفید، سبزی

 شنبلیله.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 
 

 سوداء = سرد و خشک -4
 

 )سوداء = سرد و خشک(عالئم و درمان غلبه طبایع چهارگانه 

 

شود و در کل بدن هم جریان دارد، هر چند محل تمرکز و جمع شدن ای است که در بدن تولید میسودا ماده

 باشد. وسواس و شک از عوارض اصلی غلبه سودا است.اضافات و فضوالت سودا، در پائین شکم )و طحال(، می

 بیشتر این غلبه، و حتی یکی از علل آن، فصل پاییز است.مشهود است. و نمود  60تا  40سودا اغلب در سنین 
 

 

 غلبه سوداء

 عالئم
 

 ترین عالمت(یبوست )خشکی مزاج (، مقاوم )شاخص -1

 صورت و حتی خشک شدن ناخن و دست مخصوصاًهر نوع خشکی در بدن، و روی پوست،  -2

 سوداست غلبه کک و مک معلول موارد کک و مک؛ در بعضی -3

 اند(پوچ و واهی )افکاری که هیچگاه به وقوع نپیوستهفکرهای  -4

 های تیره روی پوست، و تیرگی مدفوع و ادرار )ادرار بد رنگ( تیرگی پوست، و لو بصورت لکه -5

 خون تیره و سیاه و غلیظ -6

 های شدید خستگی زودرس و افسردگی -7

ی سودا(، است. و از )و غلبه روانی و روحی تمشکال و افسردگی در کودکان؛ که نشانه ناخن با دندان جویدن -8

 -5پردازی،  رویا و آرزو -4ریش،  جویدن و خوردن -3گِل،  کردن خورد -2گِل،  خوردن -1این قبیل است: 

 )خواب خواب و زندمی حرف خود با و است، فکر و خیال زیاد و مداوم حال در همیشه انسان که نفس حدیث

 ازه.انداز  بیش دقت -8 کردن، شک زیاد -7 کردن، اشتباه زیاد -6 بیند،می زیاد ترسناک(، و سیاه

 موی کم بدن -9

 ها خانم صورت در زائد موی رویش -10

 آید.شان درست در میاز جهت روحیات، شخص باوقار و وزین و اهل نصیحت و درایت و نوعاً پیش بینی -11

 دلهره، اضطراب، تشویش و استرس -12

 حالت شدیدش مبتال به ترس و وسواس فکری و عملی و ناامیدیدر  -13

 ای، در بدنهای سیاه و یا قهوهها و دانهها، نقطهپیدایش خال -14

 خورده ترک حرکتی، کوچکترین با و شود،هم خشک می بینی دیواره خون دماغ؛ زیرا بعلت خشکی سودا، -15

 .شودمی خارج خون و

 قساوت قلب -16

 جنسی میلی بی و ضعف -17
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 تکمیل عالئم غلبه سوداء )استاد خیر اندیش(

 پیر چشمی -1

 حساس شدن گوش -2

 وزوز گوش )به علت افزایش سودا در مغز( -3

 تیز شدن شامه )به علت افزایش سودا در بینی( -4

 اشتهای کاذب و خورده خوری -5

 )زنان(تأخیر در پریود، و دفع خون به شکل لخته لخته و تیره رنگ  -6

 حلقه سیاه دور چشم -7

 گودی زیر چشم -8

 کم خوابی )به علت افزایش سودا در مغز( -9

 واریس )به علت افزایش سودا در عروق انتهائی بدن( -10

 ی بزرگ(بواسیر )به علت افزایش سودا در انتهای روده -11

 ترافیک ذهنی و عدم تمرکز -12

 اندازه به دیگرانسوء ظن زیاد و مشکوک بودن بیش از  -13

 گرفتن الک دفاعی -14

 لجباز -15

 انواع سرطان و تومور -16

 موی خشن و کلفت -17

 

 غلبه سودا )طبع سرد و خشک(:

 درمان

 

 مهمترین علت، مصرف شکر سفید حاصل از چغندر قند است. )اکثر شکرهای امروزی(

 عدم استفاده از شکر و قند سفید )امام رضا علیه السالم(   -1

 ها )همچون سنای مکی و ... (استفاده از ملیّن -2

 ای دوبار( سرخ شده با روغن زیتون، آب پز، در خورشمصرف مداوم بادمجان )حتماً حداقل هفته -3

 تعمد بر استفراغ )امام رضا علیه السالم(  -4

 حجامت  -5

 (السالم علیه رضا امام)فصد کردن  -6

 نر نیز توصیه شده است(به صورت ناشتا )بهمراه کندرمصرف یک قاشق مرباخوری عسل طبیعی  -6

 ناشتا یک انگشت عسل لیسیدن )امام کاظم عایه السالم( -7

 ای یکبار کوتاه کردن ناخنهاهفته -8

 مصرف روغن زیتون -9
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 عدد بصورت ناشتا 21خوردن کشمش و مویز قرمز هسته دار  -10

 مرکب یک )ابن بسطام(  -11

 ترین درمان سوداست )مهم(اصلیافتیمون که  -12

 و ناشتا، بصورت روغن گل سرخ با نخود یک بمیزان و، یازده ماهه، السالم علیه موسی حضرت شافیه داروی -13

 .خواب هنگام روغن بدون نخود یک بمیزان

 استفاده از نوره اسالمی بصورت مداوم )امام رضا علیه السالم( -14

 ناشتا( حمام بعد از غذا )خوردن کمی -15

 خوردن ناشتا سه قاشق سویق گندم و جو -16

 افطار با آب  فاتر   -17

 خوردن شیرینیجات دست ساز، و حلوا در فصل پائیز -18

 های معتدل شش ماهه و یک سالهخوردن گوشت -19

 خوردن برگ چغندر و لو بصورت استفاده در خورشت -20

 هار خوردن انار در شبخوردن انار قبل و بعد از حجامت، و مداومت ب -21

 ی طبیعی خمری مصرف سرکه -22

پرهیز از خوردن گوشت بز، گوشت گاو، گوشت بریانی زیاد، زیاد حمام رفتن، خوردن هندوانه و خربزه،  -23

 هامخصوصاً در غیر فصل آن

 
 

 درمان غلبه سودا )استاد خیر اندیش(تکمیل 

 مرحله 21میان، تا انجام باد کش )حجامت خشک( کتف، یک شب در  -1

 مصرف بیشتر انگور و انار شیرین -2

 های گرم، مثل: گل یاس، گل محمدی، و نرگساستشمام عطر -3

آواز خواندن، حرف زدن، گریه کردن مخصوصاً اشک ریختن بر ابی عبد اهلل علیه السالم، خندیدن، افکار  -4

 مثبت داشتن، عدم اضطراب، و ...

 ا کنجد به مالج سرمالیدن روغن سیاهدانه ی -5

 مصرف شربت عسل با آبلیمو، آبغوره، آب توت -6

، سودازا هستند. ها )ترکیب ترش و شیرین(، مانند: شربت آبلیمو، شربت آبغوره، شربت آب توتمزهگس -7

 واحد سرکه(، است. 1واحد عرق نعناع،  2واحد عسل،  2ترین خوراک سودازا، سرکه انگبین )بهترین و سالم

 پیاده روی و ورزش -8

 تماشای مناظر زیبای برف، آب جاری رود، و رودخانه، و ... -9

خوردن: گوشت بره، شتر، کبوتر، گنجشک، سار، مرغ محلی، عسل، انجیر، خرما، کشمش، دارچین، زیره،  -10

ی جعفری، ساقههای گرم، )مانند: نعناع، ریحان، تره، زعفران، سیاهدانه، گالبی، سیب کامل، هویج زردک، سبزی

 کرفس(، برگ چغندر، شلغم، ترب، سرکه انگبین، گندم کامل، نان سنگک، آش جو
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 عالئم و درمان غلبه طبایع چهارگانه )ریح( -5

 

 ، از طبایع چهارگانه است؟«ریح»آیا 

 

 كند: شيخ صدوق رحمه اهلل در علل الشرايع چنين روايت مي

 الْمَاءَيْنِ خَلَطَ ثُمَّ... الْأُجَاجِ  الْمَالِحِ الْمَاءِ مِنَ غُرْفَةً اغْتَرَفَ... الْفُرَاتِ  الْعَذْبِ الْمَاءِ مِنَ غُرْفَةً تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اغْتَرَفَ»... 

 وَ السُّلَالَةِ هَذِهِ عَلَى جَوِّلُوا أَنْ الْجَنُوبَ وَ الصَّبَا وَ الدَّبُورَ وَ الشِّمَالَ الْأَرْبَعَةَ الْمَلَائِكَةَ أَمَرَ ثُمَّ...  عَرْشِهِ قُدَّامَ أَلْقَاهُمَا ثُمَّ

 الْمَلَائِكَةُ فَجَالَتِ الْبَلْغَمَ، وَ الدَّمَ وَ الْمِرَّةَ وَ الرِّيحَ الْأَرْبَعَةَ الطَّبَائِعَ إِلَيْهَا أَجْرَوْا وَ فَصِّلُوهَا وَ جَزِّءُوهَا ثُمَّ انْسِمُوهَا وَ أَبْرِءُوهَا

 مِنْ الْبَلْغَمُ وَ الشِّمَالِ نَاحِيَةِ مِنْ الرِّيحُ وَ الْأَرْبَعَةَ الطَّبَائِعَ فِيهَا فَأَجْرَوْا الدَّبُورُ وَ الْجَنُوبُ وَ الصَّبَا وَ الشِّمَالُ هِيَ وَ عَلَيْهَا

 الرِّيحِ نَاحِيَةِ مِنْ فَلَزِمَهُ الْبَدَنُ كَمَلَ وَ النَّسَمَةُ فَاسْتَقَلَّتِ وبِالْجَنُ نَاحِيَةِ مِنْ الدَّمُ وَ الدَّبُورِ نَاحِيَةِ مِنْ الْمِرَّةُ وَ الصَّبَا نَاحِيَةِ

 نَاحِيَةِ مِنْ لَزِمَهُ وَ الرِّفْقُ وَ اللِّينُ وَ الشَّرَابِ وَ الطَّعَامِ حُبُّ الْبَلْغَمِ نَاحِيَةِ مِنْ لَزِمَهُ وَ الْحِرْصُ وَ الْأَمَلِ طُولُ وَ الْحَيَاةِ حُبُّ

 رُكُوبُ وَ اللَّذَّاتِ وَ النِّسَاءِ حُبُّ الدَّمِ نَاحِيَةِ مِنْ لَزِمَهُ وَ الْعَجَلَةُ وَ التَّمَرُّدُ وَ التَّجَبُّرُ وَ الشَّيْطَنَةُ وَ السَّفَهُ وَ الْغَضَبُ الْمِرَّةِ

 11.الشَّهَوَاتِ وَ الْمَحَارِمِ

 آب دو سپس...  برداشت را تلخ و شور آب از مشتى و...  برداشت را فرات شيرين آب از مشتى تعالى يعني؛ حقّ

 كه داد فرمان جنوب و صبا دبور، شمال،: يعنى چهارگانه فرشتگان به سپس...  نمود ممزوج هم با را شور و شيرين

 سخت سپس و داده، پرورشش بعد و گوارا، را آن و تاخته( مزبور شراب و طعام حاصل همان يعنى) طين سالله بر

: يعنى چهارگانه، طبايع هاتكّه و قطعات آن در و كرده، اشتكّه تكّه، و قطعه قطعه، دنبالش به و نموده، محكمش و

 چهارگانه طبايع و آورده تاخت و نموده جوالن طين سالله آن بر فرشتگان. كنند جارى را بلغم و خون تلخى، باد،

 از بلغم و شد، جارى بدن در شمال فرشته طرف از چهارگانه طبايع ميان از باد .ساختند جارى آنها در را مزبور

. گرديد كامل بدن و مستقل روح ترتيب بدين و جنوب، ناحيه از خون و دبور، جانب از( مرّه) تلخى و صبا، ناحيه

 دوست و نرم اشياء لمس و شراب و طعام حبّ بلغم؛ جانب از و حرص، و آرزو طول و حيات حبّ باد؛ ناحيه از

 از و زدگى،شتاب و طغيان و ستمگرى و شيطنت و سفاهت و غضب ؛(صفراء) تلخى طرف از و رفاقت، داشتن

  12.گرديد الزم شهوات از تبعيّت و محارم شدن مرتكب و لذّات و زنان حبّ خون؛ ناحيه

 بدن كل در و است، انهچهارگ طبايع از ، يكي«ريح»شود كه اوالً؛ بنابراين از اين روايت و روايات ديگر استفاده مي

 سبب كند، بهغل بدن از قسمتي هر بر كه زماني ولي. است الزامي انسان، زندگي برای بودنش و دارد جريان هم

 بدن سرما سمتي ازآيد، معلول ريح است. مثالً؛ اگر قو ثانياً؛ هر ورمي كه در بدن به وجود مي .شودمي بيماری

 شود، و اين ورم معلول ريح است.متورم، ميبخورد، ملتهب، و قرمز، و 

                                                           
   106ص ؛1ج الشرائع؛ علل، 29و  28، ص1، تفسير عياشي؛ ج41 – 39، ص 1تفسير قمي؛ ج. 11
  371 - 367ص ؛1ج تهرانى؛ ذهنى ترجمه؛ الشرائع . علل12
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ريح يک نوع بادی است كه در در هر ساعت در يک قسمت از بدن، و زير پوست، مانند: كتف، كمر، بازو، پاها و 

گويد: شود. روايت ميچرخد و جای خاصي ندارد، و تحت شرائطي سبب درد، و ورم، و بيماری ميباقي اعضا مي

زند. و اگر با آن مدارا نشود، آسيب مي 13(، يعني؛ ريح، پادشاهي است كه بايد با او مدارا كرد.رَى)وَ هُوَ مَلِکٌ يُدَا

ی ها، و غدهی سينه، دندهی سينه، پردهها، قلب، قفسهمحل تمركز ريح و بلغم، در سينه است. و سينه، شامل: شش

 باشد. تيموس، مي

ن عضوی كند، و آار ميت كه: باد، اين اعضاء را به كار و فعاليت وادارتباط روايت، با اين اعضاء، به اين صورت اس

 .رد آيدكند كه آن عضو به دكه سرپيچي كند، و در كارش قصوری ديده شود، او را سرزنش كرده، كاری مي

ن، عصاب انساز و ااگر كار ريح را اين گونه به حساب آورديم، بايد بگوئيم كه مراد از ريح، همان است كه در مغ

ضای ا به اعرهای اعصاب، اين دستورات، كند و از طريق رگدر جريان است. زيرا مغز است كه دستور صادر مي

 ند.س درد كشود كه آن عضو، احسارساند، و اگر خللي در كار يكي از اين اعضاء، پيش آيد، سبب ميبدن مي

ثل: ميبات آن، و ترك نسان جريان دارد، همان هوادانيم كه ريح بمعنای باد است، و اين بادی كه در بدن االبته مي

 اختنش گِلبتدای سدانيم كه بدن انسان، در ااكسيد كربن، آرگون، و نئون است. و مياكسيژن، نيتروژن، ازت، دی

حركت و  و سبب شناسيم، در آوردبود، و وقتي هوا وارد اين بدن شد، آن را باد كرد و به شكلي كه امروزه مي

 شد. نشاط انسان

 

 نقش هوا و اکسیژن در بدن انسان

 های بدنم سلولبهبود سوخت و ساز غذا در معده، و در تما -

 خارج كردن عفونت و گرمي داخل بدن -

 های خوني، و خنک كردن مغزها، و در نتيجه خنک كردن قلب، و رگخنک كردن شش -

 آسان شدن خروج مدفوع از بدن -

 

 شود:که ریح، سبب بیماری می شوداز روایات زیر، فهمیده می

 

 :روایت اول 

 الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ نماز صبح و نماز مغرب هفت بار بگوید: بعد ازهر کس »حضرت صادق علیه السّالم فرمودند: 

نوع از انواع بال را دور کند که آسانترین خداى عز و جل از او هفتاد ، الْعَظِیم الْعَلِیِ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ لَا حَوْلَ الرَّحِیمِ

آنها بادهاى بد )چون عفونت اعضاى که بوى بد دهد( و پیسى و دیوانگى است، و اگر شقى باشد از شقاوت بیرون 

 14آید و )نامش( در )طومار( سعادتمندان نوشته شود.

                                                           
  85ص 1ج صدوق، شيخ السالم، عليه رضا اخبار . عيون13

 الْعَظِيمِ الْعَلِيِ بِاللَّهِ إِلَّا قُوَّةَ لَا وَ حَوْلَ لَا الرَّحِيمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ مَرَّاتٍ سَبْعَ الْمَغْرِبِ صَلَاةِ دُبُرِ وَ الْفَجْرِ صَلَاةِ دُبُرِ فِي قَالَ مَنْ: قَالَ السّالم عليه اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ. 14

 ؛(ةاإلسالمي - ط) الكافي. السُّعَدَاءِ فِي كُتِبَ وَ الشَّقَاءِ مِنَ مُحِيَ شَقِيّاً كَانَ إِنْ وَ الْجُنُونُ وَ الْبَرَصُ وَ الرِّيحُ أَهْوَنُهَا الْبَلَاءِ أَنْوَاعِ مِنْ نَوْعاً سَبْعِينَ عَنْهُ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ دَفَعَ

 303ص ؛4ج مصطفوى؛ الكافي؛ ترجمه أصول، 531ص ؛2ج
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 :روایت دوم 

« شابکه»فرمود: براى عالج باد ه میبکر بن صالح گوید: شنیدم از حضرت موسى بن جعفر علیه السّالم ک

)مرض عطش(، و سستى « حام»افتد(، و )مجلسى )قدس سره( گوید: شاید مقصود بادى است که زیر پوست مى

را در مقدارى آب خیس کن، سپس در ظرفى تمیز آن را  ، با یک مشت انجیر خشکمفاصل، یک مشت شنبلیله

و یک روز در میان از آن بخور تا روی هم رفته، باندازه یک قدح )دو  بپز و از صافى در کن، و بگذار تا سرد شود

 15سه لیوان(، پر از این دوا بخورى.

 :روایت سوم 

، بادهاى شود: جذامکند، از پنج چیز ایمن میمی از امام صادق علیه السالم روایت شده: کسی که زیاد عطسه

 16مو در آمدن در چشم. ، گرفتگى رگهاى بینى،موذى در سر و صورت، آب چشم

-یب میشود که ریح انواعی دارد که یکی از آنها، ریح خبیس است که به انسان آساز این روایت استفاده می

 رساند.

 :روایت چهارم 

ای پسر رسول خدا، ریحی از فرق سر تا نوک انگشتان »جابربن حیان برای امام صادق علیه السالم نامه نوشت: 

است، برایم دعا کن. امام صادق علیه السالم برای او دعا کرد و فرمودند: عنبر و زنبق را با بدن مرا در گیر کرده 

او هم این کار را کرد، مثل اینکه او را بسته «. هم مخلوط کن و ناشتا در بینی بریز، انشاء اهلل خوب خواهی شد

 17بودند، و اکنون آزاد کردند.

 ها، ونمها، قاعده نشدن خاشدن صورت(، خراب شدن صورت و دندان شود که: لِقوَه )کجاز روایات استفاده می

 نیان وزی عطسه زدن بیش از سه بار، از دالئل ریح است. و خوردن برگ تُرُب، عسل، و استفاده از آسیاب شده

 شود. مغز گردو، سبب طرد ریح می

 

 عالئم ریح
  حیات حبّ -1

  آرزوهای دور و دراز -2

 حرص -3

 لِقوَه )کج شدن صورت(  -4

 خراب شدن صورت  -5

 هاخراب شدن دندان -6

 ها قاعده نشدن خانم -7

 عطسه زدن بیش از سه بار -8

                                                           
  275ص ؛1ج محالتى؛ رسولى ترجمه الكافي؛ من . الروضة15
  194ص ؛2ج ميرباقرى؛ ترجمه األخالق؛ . مكارم16

 لِي اللَّهَ فَادْعُ قَدَمِي إِلَى قَرْنِي بَيْنَ شَبَكَتْ شَابِكَةٌ رِيحٌ مَنَعَتْنِي اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ يَا فَقَالَ السالم عليه اللَّهِ عَبْدِ أَبِي إِلَى الصُّوفِيُّ( سنان حَسَّانَ) حَيَّانَ بْنُ جَابِرُ كَتَبَ» .17

 ؛59ج ؛(بيروت - ط) األنوار بحار ،«عِقَال مِنْ نَشِطَ نَّمَافَكَأَ ذَلِکَ فَفَعَلَ اللَّهُ اءَشَ إِنْ مِنْهَا تُعَافَى الرِّيقِ عَلَى الزَّنْبَقِ وَ الْعَنْبَرِ بِسُعُوطِ عَلَيْکَ إِلَيْهِ كَتَبَ وَ لَهُ فَدَعَا

   355ص ؛(للشبر) السالم عليهم األئمة طب ،179ص ؛3ج ؛(الوسائل تكملة) األئمة أصول في المهمة الفصول ،186ص
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 درمان ریح

 

 

 و صبح، نماز از بار بعد ، هفت«الْعَظِیم الْعَلِیِ بِاللَّهِ إِلَّا قُوَّةَ لَا وَ حَوْلَ لَا الرَّحِیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ» مداومت بر ذکر: -1

 مغرب. نماز

را در مقدارى آب خیس کن، سپس در ظرفى تمیز آن را بپز و  ، با یک مشت انجیر خشکیک مشت شنبلیله -2

سپس از صافى رد کن، و بگذار تا سرد شود، و یک روز در میان از آن بخور تا روی هم رفته، باندازه یک قدح )دو 

 بخورىسه لیوان(، پر از این دوا 

 سعوط )انفیه(، کشیدن  -3

 عنبر و زنبق را با هم مخلوط کرده و ناشتا در بینی بریزید -4

 تُرُب برگ خوردن -5

 خوردن عسل  -6

 ی زنیان و مغز گردواستفاده از آسیاب شده -7

یک ابتدا مواد زیر را خشک کرده، و سپس جداگانه آسیاب نموده، و الک شوند، و بعد از مخلوط، هر شب  -8

 قاشق مرباخوری از آن را میل نمائید:

مرّ مکی، سلیخه مقشره، شوید، کاکوتی، تخم گشنیز، نعناع )هر کدام یک واحد(، زنجفیل، انیسون، ابهل، تخم 

ترب سفید ارگانیک، شاهدانه، خولنجان، حب البَلَسان )هر کدام دو واحد(، پودر سیر )سه واحد(، زیره )چهار 

 واحد(.

 و السالم


